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BakgrunnBakgrunn
• Stortingsmeldingen om Norge digitalt har 

vært fundamentet – det strategiske 
grunnlaget for den geografiske 
infrastrukturen fra 2003… mer eller 
mindre!



Mye har skjedd siden 2005…bl.a.Mye har skjedd siden 2005…bl.a.
Fra
• eNorge 2009 – det digitale spranget –

«introduserte» at den geografiske 
infrastrukturen var del av IT-strategien…

Via
• Strategi for åpne kart- og eiendomsdata 

– som har gitt grunnlag for økt grad av 
gratis data

Til
• Digital agenda for Norge  



…og en ny 

geodatastrategi



Norge trenger en strategi for 
geografisk infrastruktur
Norge trenger en strategi for 
geografisk infrastruktur



NSDI strategi for FinnlandNSDI strategi for Finnland



Eiere

Nasjonal geodatastrategi - OrganiseringNasjonal geodatastrategi - Organisering

Samordnings-
gruppen

Nasjonalt 
Geodataråd

KMD

Før avklaring med KMD



Gjennomføring, involvering, medvirkning

Fasilitator

Nasjonal geodatastrategi - OrganiseringNasjonal geodatastrategi - Organisering

«Arbeidende 
styringsgruppe»
(Strategigruppe)

Kommunikasjons 
gruppe

Privat bransje / 
systemlev.

Andre brukere

Prosjektledelse og 
ressursgruppe 
Kartverket

Bistand prosess-
ledelse/metodikk
Agenda Kaupang

Andre brukere

Andre brukere

Eier

Samordnings-
gruppen

Etter avklaring med KMD



Eier

Gjennomføring, involvering, medvirkning

Fasilitator

Nasjonal geodatastrategi -organiseringNasjonal geodatastrategi -organisering

Samordnings-
gruppen Nasjonalt 

Geodataråd

«Arbeidende 
styringsgruppe»
(Strategigruppe)

Kommunal og 
moderniseringsdep

Kommunikasjons 
gruppe Privat bransje / 

systemlev.
DIFI, KS, 
Byggnett….

Prosjektledelse og 
ressursgruppe 
Kartverket

Bistand prosess-
ledelse/metodikk
Agenda Kaupang

Kommunal 
forvaltning

Statlig 
forvaltning

Strategigruppe:
Hildegunn Norheim, NIBIO
Espen Sveen, Statens 
vegvesen
Rolf Bekkhus, Oslo kommune
Øyvind Martinsen, FMGT
Simen Slotta, Kystverket
Frank Haugan, NGU
Olav Petter Aarrestad, KV
Erik Perstuen, KV



ArbeidsgruppenArbeidsgruppen



Samordningsgruppen som eier 
av prosessen
Samordningsgruppen som eier 
av prosessen

Fra mandatet:
Samordningsgruppen representerer og ivaretar rettigheter og 
plikter for partene i Norge digitalt-samarbeidet. 
Gruppen skal formidle og koordinere innspill fra andre 
med interesser i infrastrukturen og bistå 
Geodatakoordinator med å drive samarbeidet i tråd med 
gjeldende krav, føringer og samfunnets behov.



Nasjonalt geodataråd - mandat:Nasjonalt geodataråd - mandat:

Nasjonalt geodataråd skal styrke samarbeidet om samfunnets 

felles geografiske infrastruktur. 

Rådet skal i den forbindelse gi råd 

• om norsk geodatapolitikk til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet

• om samarbeid om og bruk av geodata til offentlige myndigheter og 

andre som bidrar til eller bruker den geografiske infrastrukturen 



Rådet har fått følgende sammensetning: Rådet har fått følgende sammensetning: 
• Alvhild Hedstein, Administrerende direktør, NIBIO, leder 
• Kirsti Slotsvik, Kystdirektør Kystverket 
• Anne Cathrine Frøstrup, Kartverkssjef Statens kartverk 
• Jens Sunde, Assisterende direktør Meteorologisk institutt 
• Tore Brenden, Leder Forsvarets militærgeografiske tjeneste 
• Jon Lea, Fagdirektør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
• Gyda Grendstad, Avdelingsdirektør Statens vegvesen 
• Morten Smelror, Administrerende direktør Norges Geologiske Undersøkelser 
• Bjørn Bjørnstad Avdelingsdirektør Miljødirektoratet 
• Harald Danielsen, Rådmann Arendal kommune 
• Ellen de Vibe, Etatsdirektør Oslo kommune 
• Geir Hansen, Administrerende direktør Geodata, representant fra 
Geomatikkbedriftene

• Mona Høiås Sæther, Enhetsleder Trondheim kommune, representant fra 
GeoForum

• Christine Korme, Direktør for digitalisering og fornying Abelia



Konsulentbistand til gjennomføring av nasjonal 
strategiprosess
Konsulentbistand til gjennomføring av nasjonal 
strategiprosess

• Bidrar med
• Prosjektplanlegging, metodikk

• prosessledelse i den nasjonale arbeidsgruppen

• fasilitering av større workshops innenfor 
prosjektets to faser

• utarbeidelse av utkast til strategi, tiltaksplan og 
øvrig dokumentasjon

• utarbeidelse av  kommunikasjonsplan

• Agenda Kaupang – valgt konsulent

• Gjermund Lanestedt og Gitte Haugnæss



ProsjektplanProsjektplan



Gjennomføring - MilepælerGjennomføring - Milepæler

Møte i strategigruppe - bekreftet
Møte i strategigruppe – ikke bekreftet
Møte i samordningsgruppen – bekreftet
Seminar/stormøte – ikke bekreftet
Internt møte/WS i kartverket
Andre møtearenaer som må følges opp

Nasjonalt geodataråd



Planlagte møtedatoer for 
strategigruppen og 

samordningsgruppen – våren 2016

Planlagte møtedatoer for 
strategigruppen og 

samordningsgruppen – våren 2016
• 28.01.16 - KV Oslo
• 10.02.16 - Lync
• 18.02.16 - Samordningsgruppen – KV Oslo
• 04.03.16 - KV Oslo
• 10.03.16 - Presentasjon Geomatikkdagene
• 06.04.16 - KV Oslo – evt. Lync
• 07.04.16 – Første møte nytt Nasjonalt geodataråd
• 21.04.16 - Stormøte i Oslo
• 03.05.16 - Samordningsgruppen - kombinert med stormøte
• 31.05.16 - Oslo



Nasjonal geodatastrategiNasjonal geodatastrategi

Formålet med strategien er å sette 
en klar retning for arbeidet med 
geografisk informasjon hos alle 
deltakere i den nasjonale 
infrastrukturen, og å bidra til å 
sikre eierskap og målrettede 

aktiviteter i alle ledd.



2
0



Vi har identifisert en hovedstrategi for hver av de fire områdene innhold, verktøy, samarbeid 

og rammebetingelser. Strategiene er:  

• Sørge for at det nasjonale kunnskapsgrunnlaget av geografiske data er 

hensiktsmessig tilrettelagt for å møte viktige samfunnsbehov. 

• Sørge for felles løsninger, teknologi og tilrettelegging som understøtter 

en mer effektiv oppgaveløsning og åpner for nye bruksmuligheter på alle 

nivåer i samfunnet.

• Sørge for godt samspill og samarbeid om utvikling og tjenesteinnovasjon 

i offentlig og privat sektor.

• Sørge for nødvendige og forutsigbare rammebetingelser, tilpasset 

utfordringene i det digitale samfunnet.   

Overordnet målbilde: 

Deling og bruk av geodata skal bidra til effektivisering, innovasjon og verdiskaping 

i offentlig og privat sektor.



Foreliggende versjon…Foreliggende versjon…
• Innhold…

• Innledning
• Utviklingstrekk og mål
• Hovedstrategi – fire hovedområder
• Datainnhold

• Status og utfordringsbilde
• Strategi
• Tiltak

• Teknologi og verktøy…
• Samarbeid
• Rammebetingelser



Innhold

Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av 

geografiske data er hensiktsmessig 
tilrettelagt 

for å møte viktige samfunnsbehov



Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av geografiske data 

er godt tilrettelagt 
for å møte viktige samfunnsbehov. 

Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av geografiske data 

er godt tilrettelagt 
for å møte viktige samfunnsbehov. 

• Urbanisering
(fra St.meld. nr. 31 (2002-2003) Storbymeldingen) 

• Alle de seks storbyregionene har i løpet av de siste 30 årene hatt en 
befolkningsvekst på 20 prosent eller mer. 

• Dynamisk byutvikling kan gi økt verdiskaping, men har også en 
kostnadsside i form av blant annet infrastruktur- og 
bymiljøinvesteringer. Høye boutgifter og miljøbelastninger som stor 
trafikk, avstander, forurensing og mangel på grøntområder reduserer 
livskvaliteten for mange innbyggere. Meldingen skisserer en del viktige 
belastninger som storby-regionenes press- og trengselsproblemer kan 
medføre for befolkningen, og utfordringer stat, kommuner og 
innbyggere står overfor for å utvikle gode byområder. Best mulig 
kunnskap om trendene i storbyenes utvikling er viktig både for staten 
og kommunene for å kunne føre en fornuftig politikk. 

• Det er viktig å kunne følge utviklingen i arealbruk og byspredning for å 
kunne evaluere areal- og transportpolitikken. Regjeringen mener det er 
viktig at det blir videreutviklet systemer for arealkartlegging og 
miljøovervåkning i storbyene. Digitalisert informasjon som vist på kart i 
denne meldingen gir nye muligheter.

Innhold



Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av geografiske data 

er godt tilrettelagt 
for å møte viktige samfunnsbehov. 

Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av geografiske data 

er godt tilrettelagt 
for å møte viktige samfunnsbehov. 

• Plan- og byggesak
(effektive prosesser og 3D mulighetsrom) 

Innhold



Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av geografiske data 

er godt tilrettelagt 
for å møte viktige samfunnsbehov. 

Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av geografiske data 

er godt tilrettelagt 
for å møte viktige samfunnsbehov. 

• Klima og sårbarhet
(fra NOU Klimatilpasning og 

overvann…) 
Utvalget foreslår også endring av kartforskriften for at 

kommunene 

skal få et bedre kartgrunnlag til bruk i sin 

arealplanlegging. 

Målet er at man lettere skal kunne identifisere 

avrenningslinjer for

overvann, og dermed kartlegge områder 

hvor det kan være behov for tiltak.

Innhold



Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av geografiske data 

er godt tilrettelagt 
for å møte viktige samfunnsbehov. 

Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av geografiske data 

er godt tilrettelagt 
for å møte viktige samfunnsbehov. 

• Marin sektor – Den blå økonomien
(fra Horizon 2020) 

• Havene er en enorm ressurs for Europa. I EU er over 5 millioner 
mennesker sysselsatt innenfor fiskeri, transport, marin bioteknologi og 
offshore industrien. Hvis vi høster forsvarlig av disse ressursen kan vi 
blant annet få mat, medisin og energi i overskuelig fremtid. For å kunne 
gjøre dette må vi vite mer om havene enn det vi gjør i dag. Rundt 30 % 
av havbunnen i Europa er ennå ikke kartlagt. Derfor bidrar EU gjennom 
sine programmer store summer til forskning og utvikling av sektoren. 
Bare for 2014 – 2015 er det tildelt 145 millioner euro i Horisont 2020, og 
det er flere muligheter innenfor andre programmer.

• Europakommisjonen la nylig frem en handlingsplan for innovasjon i den 
blå økonomien i Europa. Denne handlingsplanen sikter mot å:

– lage et digitalt kart over hele havbunnen i europeiske farvann innen 2020
– lage en online informasjonsplattform som skal være klar innen 2015 om havforskningsprosjekter 

i Horisont 2020 og nasjonalt finansiert havforskning, samt utveksling av resultater fra tidligere 
prosjekter

– opprette et blå økonomi-forum for næringslivet og vitenskapelige miljøer
– oppmuntre næringslivet, vitenskapelige miljøer og utdannelsesaktører til å kartlegge behovene 

innenfor den maritime arbeidsstyrken innen 2016
– undersøke mulighetene for å opprette et fellesskap for vitenskap og innovasjon for den blå 

økonomien etter 2020

Innhold



Innhold

Sørge for at det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget av 

geografiske data er hensiktsmessig 
tilrettelagt 

for å møte viktige samfunnsbehov



Sørge for fellesløsninger og teknologi som 
understøtter en mer effektiv oppgaveløsning og 
åpner for nye bruksmuligheter på alle nivåer i 

samfunnet.

Sørge for fellesløsninger og teknologi som 
understøtter en mer effektiv oppgaveløsning og 
åpner for nye bruksmuligheter på alle nivåer i 

samfunnet.Verktøy

Omfatter
•Fellesløsninger og 
teknologi
•Tilgjengeliggjøring
•Standardisering/ram
meverk
•Effektiv 
oppgaveløsning
•FOU-programmer

• SKATE (fra Handlingsplan for nasjonale 
felleskomponenter og  løsninger i offentlig 
sektor) 



Sørge for fellesløsninger og teknologi 
som understøtter en mer effektiv 
oppgaveløsning og åpner for nye 

bruksmuligheter på alle nivåer i samfunnet.Verktøy



Sørge for godt samspill og 
samarbeid 

om utvikling og tjenesteinnovasjon 
i offentlig og privat sektor.

Sørge for godt samspill og 
samarbeid 

om utvikling og tjenesteinnovasjon 
i offentlig og privat sektor.

Samarbeid



Sørge for nødvendige og forutsigbare 
rammebetingelser, tilpasset utfordringene 

i det digitale samfunnet.

Sørge for nødvendige og forutsigbare 
rammebetingelser, tilpasset utfordringene 

i det digitale samfunnet.

Ramme-
betingelser



KommunikasjonstiltakKommunikasjonstiltak

1. Gjennomføre arbeids- og informasjonsmøter

2. Etablere et nettsted for strategiprosessen

3. Demo/video
Utvikle demo eller video med gjenkjennelig profil – for innsalg og bruk i møter. 

4. Standardpresentasjoner til bruk i møter
Utarbeide en gjennomarbeidet, standardpresentasjon om prosessen, 
utfordringsbildet og strategiene på overordnet nivå. Vil måtte videreutvikles 
gjennom prosessen. 

5. Spørreundersøkelse 
Gjennomføre en nettbasert spørreundersøkelse og/eller intervju – for å få feedback 
på de utfordringer, målbilde og tiltak som foreslås i strategien, og for å få innspill 
om dimensjoner og behov vi ikke har fått med oss. 

6. Samarbeid med andre etaters kommunikasjonstjenester

7. Komme i inngrep med Digital agenda og andre relevante prosesser

8. Profilere prosjektet i media




